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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף הנדסה
תקציר מנהלים 

עיקרי תכנית העבודה של אגף הנדסה כוללים: 
קידום תכנון מפורט לשיקום תשתיות בשיתוף היישובים. 	 
תכנית רב שנתית להקמת מבני ציבור וחינוך ביישובים. 	 
מידי 	  והמשך  הנגב  במבואות  החדש  הקמפוס  של  ב  שלב  השלמת 

לבינוי חינוך מיוחד "עדנים" 
תכנון שלב ד' לביה"ס יובלי הנגב 	 

אגף ההנדסה של המועצה מעורב בפרויקטים רבים בכל יישובי המועצה: 
פיתוח תשתיות, שיקום תשתיות ותיקות, בניית מבני ציבור ומבני חינוך, 
מעורבות בייזום של פרויקטים אזוריים, שיתוף פעולה הדוק עם חברות 
התשתיות הלאומיות ועוד. הפרויקט המשמעותי והגדול ביותר שמעסיק 
במבואות  החדש  הקמפוס  בניית  המשך  כמובן  הוא,  האגף  את  כיום 
תחל  ובמקביל   2018 העבודה  בשנת  להסתיים  שצפוי  ב'   שלב  הנגב, 
הוא  הנדסיים  פרויקטים  תכנון  "עדנים".  המיוחד  החינוך  מבנה  בניית 
יש  השנתית  העבודה  שבתכנית  בעוד  ומתמשך,  טווח  ארוך  תהליך 
תכנון  מתקיים  במקביל  זו,  בשנה  הפרק  שעל  לפרויקטים  התייחסות 
ובהתאם  צרכיה החזויים של המועצה  פי  על  פני עתיד  צופה  מתמשך 
לפרוגרמות, לתחזיות הצמיחה  ולתכנון האסטרטגי. האגף פועל באופן 
מתמיד לשיפור המקצועיות ולהתייעלות, על מנת להעניק שירות מצוין 

לתושבי המועצה והאזור. 

בברכה        
ולדימיר פיצ'קר,        

מהנדס המועצה.        

תכנית עבודה מחוברת תקציב: וועדה לתכנון ובניה
תקציר מנהלים 

עיקרי תכנית העבודה של הוועדה לתכנון ובניה: 
קידום תכנית כוללנית למועצה שתאפשר בסופו של התהליך מעבר 	 

שלב שני והסמכה בדרגה הגבוהה ביותר.
חשיפת השימוש במערכת GIS קליטת שכבות מידע רלוונטיות ועבודה 	 

שוטפת למחלקות השונות במועצה
תכנית ומיסוד נהלי עבודה לפיקוח -  עמידה בהוראות תיקון 116 לחוק 	 

)חשיבה עתידית על יחידת פיקוח מועצתי(

שש  שמעון,  בני  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  חגגה   2017 במהלך 
כוועדה מקצועית,  שנים להקמתה. אך למרות "צעירותה" היא מוערכת 
זריזה ויעילה, הניצבת בחזית החידושים הטכנולוגיים. בוועדה אנו פועלים 
מתוך רצון מתמיד להתייעל ולשפר את השירות לתושב מחד, אך מאידך,  
אמונה  מתוך  והבניה  התכנון  כללי  על  ולפקח  יתרה  הקפדה  להקפיד 
שמטרת כללים אלה, בסופו של דבר, היא לשמור על חייהם ושלומם של 

תושבי המועצה, להבטיח את איכות חייהם ולהגן על הסביבה.   
הוא  השנה   ולקדם  להמשיך  שבכוונתנו  המשמעותיים  המהלכים  אחד 
הכנת תכנית כוללנית למועצה, שמטרתה לקבוע ולהסדיר את הייעוד של 
כל הקרקעות שבתחומי היישובים ולהכין תשתית סטטוטורית ותכנונית 
להרחבת היישובים לאכלוס עד 500 בתי אב. לאחר אישורה של התכנית 
הכוללנית, תוכל הוועדה לקבל סמכויות אישור תכניות במקרקעין כמעט 
ללא צורך להסתמך על הועדה המחוזית או הארצית, מה שיזרז תהליכים 

ויעניק הזדמנויות פיתוח וצמיחה למועצה, ליישוביה ולתושביה. 

בברכה        
פרידה בן דוד,       

מנהלת הוועדה       
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תכנון והקמה חלקית כרמים
כיתת גן

סיום פרוייקט, טופס 4, 
מסירה למח' חינוך.

מנהל מחלקת שי בן אבו1
הנדסה

הקמת ממ''מ בין גנים משמר הנגב
ורד ונורית

סיום פרוייקט, טופס 4, 
מסירה למח' חינוך.

מהנדס 3
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

מהנדס שיפוץ מועדון נוערנבטים
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הישוב והעברת תקציב

דביר
תכנון גן חד כיתתי בדביר 

(*(

סיום תכנון, יציאה למכרז 
והתחלת ביצוע עבודות 

באתר.
4

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להרשאת 
משרד החינוך.

הסבת מבנה צריף - חצרים
למועדון מורשת

סיום פרוייקט, טופס 4, 
מסירה לקיבוץ.

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

הסבת מבנה קומונה להב
למועדון חברים

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

מהנדס 4סיום תכנון.תכנון אודיטוריום
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לגיוס כספים

סיום פרוייקט, טופס 4, חטיבה ביניים
מסירה למח' חינוך.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

לקראת סיום עבודות חינוך מיוחד - שלב א
לביצוע.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

מבנה 338 )רדיו) שיפוץ 
כללי קומה א' וחזיתות

סיום פרוייקט, טופס 4, 
מסירה למח' חינוך.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

תקשורת ומיחשוב של 
מבואות הנגב

סיום פרוייקט בחטיבה 
עליונה וביצוע חטיבת 
ביניים וחינוך מיוחד.

4
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בחינת עלויות מחודשת קירוי אמפי
ויציאה למכרז לקירוי

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לקבלת כספים 
מהפיס

אצטדיון - מגרש 
אתלטיקה

מהנדס 4סיום פרוייקט.
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

מצוינות בשירות לתושב
שיפוץ ו/או הקמת מבני 

חינוך / ציבור

מבואות הנגב   )שובל)
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בתי ספר וגנים של 
מועצה

שיפוצי קיץ במוסדות 
3סיום שיפוצי קיץחינוך של מועצה

בוריס 
רכזי פרויקטיםנמירובסקי

יש לתאם פגישה החל 
מחודש מאי לצורך 
בניית אומדני ביצוע 
על מנת שמחלקת 

ההנדסה תוכל לעמוד 
בלוח זמנים לפתיחת 

שנת הלימודים

מושב ברוש

גן חדש . תכנון סופי 
הגשה, קבלת היתר 
בנייה, יציאה למכרז 

וביצוע.

בוריס 4מסירת גן לחינוך . טופס 4
נמירובסקי

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לקבלת 
הרשאת משרד החינוך

מהנדס 2יציאה למכרזקו ביוב - בית קמה רהטבית קמה
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לאישור 
המילת"ב

סיום פרוייקט ומסירה תאשור 24 יח' - שלב א'תאשור
לישוב.

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

שיקום תשתיות בקיבוץ 
הישן

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

פיתוח ואדי בית שכונות 
80 ו-114

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הקיבוץ והעברת תקציב

להב
מגרש שחבק לקהילה 
ושדרוג מגרש ספורט 

משולב

סיום פרוייקט ומסירה 
2לקיבוץ.

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

סיום פרוייקט, טופס 4 מקווה כרמים
ומסירה לקיבוץ.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

תכנון שכונת הרחבה 
שלב ב'

סיום תכנון והתחלת 
שיווק.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הקיבוץ והעברת תקציב

תכנון בינוי מגרש 902 
מבני ציבור

מהנדס 2סיום תכנון בינוי רעיוני.
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

גינון והשקייה כביש 1, 
רחובות משולבים וכיכרות

סיום פרוייקט ומסירה 
ליישוב.

מהנדס 3
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

ביצוע דרך פטרולים שומריה
בקיבוץ שומריה

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לתקצוב משרד 
הבטחון ומשהב"ש.

מצוינות בשירות לתושב

פיתוח תשתיות ובינוי

גבעות בר

כרמים

שובל

שיפוץ ו/או הקמת מבני 
חינוך / ציבור
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בתי ספר וגנים של 
מועצה

בוריס 3סיום שיפוצי קיץשיפוצים כלליים
נמירובסקי

בתיאום עם מחלקת שי בן אבו
החינוך

חדר טרפו דרומי לחטיבה 
ביניים וחינוך מיוחד

יציאה למכרז התחלת 
ביצוע. ביצוע ומסירה

בוריס 3
נמירובסקי

מנהל מחלקת 
הנדסה

פיתוח ותשתיות בבית 
ספר שלב ב'

בוריס 4יציאה למכרז ,ביצוע וסיום
נמירובסקי

מנהל מחלקת 
הנדסה

תכנון הרחבת ביה"ס ו/או 
שיפוץ מבנים קיימים

מהנדס 4סיום תכנון
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להרשאת 
משרד החינוך לבינוי 
ו/או שיפוץ מבנים 

קיימים

מהנדס 3מכרז, ביצוע וסיום עבודותשיפוץ אולם הספורט
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להרשאת הטוטו

תכנון שינוים בכיתת 
מדעים קיימת.

בוריס 4סיום תכנון
נמירובסקי

מחלקת הנדסה

בדיקת חלופות להרחבת  תכנון הרחבת ביה"ס
ביה"ס

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בתיאום עם מנהלת 
ביה"ס

תכנון הרחבת ביה"ס שלב בית הספר יובלי הנגב
ד'

מהנדס 2סיום תכנון
המועצה

רכזי פרויקטים

בכפוף לקבלת תקצוב 
משרד החינוך 

ובתיאום עם מנהלת 
ביה"ס

          נבטים           
אולם ספורט

צביעת חזיתות של אולם 
ספורט נבטים

מהנדס 3מכרז ,ביצוע וסיום
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הישוב והעברת תקציב

מהנדס 2מכרז ,ביצוע וסיוםהקמת ביה"כבית קמה
המועצה

בכפוף לגיוס כספיםרכזי פרויקטים

3סיום תכנוןמועדון נוערכרמים
מהנדס 
רכזי פרויקטיםהמועצה

בכפוף לגיוס כספים 
ממשרדי ממשלה 

)הוגש לחטיבה)

3סיום תכנוןהקמת מועדון נוערדביר
מהנדס 
רכזי פרויקטיםהמועצה

בכפוף לגיוס כספים 
ממשרדי ממשלה 

)הוגש לחטיבה)

3סיום תכנוןהקמת מועדון לצופיםגבעות בר
מהנדס 
רכזי פרויקטיםהמועצה

בכפוף לגיוס כספים 
ממשרדי ממשלה 

)הוגש לחטיבה)

מבואות הנגב )שובל)

ביה"ס נווה במדבר   
)חצרים)

בית ספר ניצני הנגב

שיפוץ ו/או הקמת מבני מצוינות בשירות לתושב
חינוך/ ציבור
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שיפוץ ו/או הקמת מבני 
חינוך/ ציבור

הקמת ישיבה תיכנוית - שומריה
שלב א'

יציאה למכרז והתחלת 
ביצוע.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לתקצוב משרד 
החינוך, והקיבוץ

מהנדס 2שיווק חלק א' 32 יח"דתכנון מפורט ל-71 יח"ד
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הקיבוץ והעברת תקציב

מגרש שחבק לקהילה
תכנון, יציאה למכרז, 
סיום פרוייקט ומסירה 

ליישוב.
4

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
בכפוף לתקצוב הטוטו.הנדסה

תכנון  מסוף חדש לבית 
הספר וכיכר

סיום תכנון. מכרז . ביצוע. 
4מסירה

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

כפוף לתקציב, 
החלטות של הקיבוץ 

ומועצה

הרחבת ''לול'' ג' 10 יח
עלויות פיתוח ,  תכנון , 

4מכרז
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

כפוף לתקציב, 
החלטות של הקיבוץ 

ומועצה

פיתוח סופי וגינון שכונת 
4יציאה למכרז וביצועלול

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

כפוף לתקציב, 
החלטות של הקיבוץ 

ומועצה

הרחבה 70יחמשמר הנגב
ביצוע שלב א' 32 יח 

תשתיות ופיתוח ראשוני 
ועבודות עפר ל70יח

4
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

פיתוח נופי של מושב 
ברוש

תכנון ,קבלת החלטות, 
גיוס כספים,יציאה למכרז

מהנדס 3
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

מדרכה להולכי רגל 
במושב ברוש

תכנון ,גיוס כספים , מכרז 
3וביצוע

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לקבלת 
הרשאה ממשרד 

התחבורה

הרחבה של מושב תדהר 
12 יח"ד

יציאה למכרז שלב ב' 
ומסירה

מהנדס 3
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

תכנון מפורט , עלויות קו ביוב מאסף
פיתוח ויציאה למכרז

מהנדס 3
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

עבודות פיתוח של ב' 24 
יח"ד

מהנדס 3יציאה למכרז
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

תכנון מפורט , עלויות תכנון מפורט ל-54 יח"ד
פיתוח ויציאה למכרז

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הישוב והעברת תקציב

תאשור

תדהר

ברוש

חצרים

בית קמה

פיתוח תשתיות ובינוי
מצוינות בשירות לתושב

ם
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ם 
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הערותשותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שיקום כבישים במושבי יחדיו
יחדיו

בוריס 2מכרז, ביצוע וסיום
נמירובסקי

מנהל מחלקת 
הנדסה

הרחבה 114 יח )שלב 
פיתוח ראשוני  א'70 יח) 

ותשתיות
4מכרז ותחילת ביצוע

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

כפוף לתקציב, 
החלטות של הקיבוץ 

ומועצה

בוריס 2ביצוע ומסירהגינון של 80יח
נמירובסקי

מחלקת הנדסה

פיתוח תשתיות ל-41 
מגרשים - שלב א'

סיום פרוייקט ומסירה 
4לקיבוץ.

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להעברת 
כספים מהקיבוץ 

)לאחר שיווק)
פיתוח שפ"פים בהרחבה 

- שלב ב'
סיום פרוייקט ומסירה 

לקיבוץ.
מהנדס 3

המועצה
מנהל מחלקת 

הנדסה

השלמת תכנון ויציאה תכנון מסוף לאוטובסים
למכרז

מהנדס 1
המועצה

בכפוף לקבלת כספים רכזי פרויקטים
ממשרד התחבורה

מגרש שחבק לקהילה
תכנון, יציאה למכרז, 
סיום פרוייקט ומסירה 

ליישוב.
4

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
בכפוף לתקצוב הטוטו.הנדסה

פיתוח נופי ל-21 יח"ד 
בשכונת הסילו

יציאה למכרז והתחלת 
ביצוע.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

פיתוח נופי ל-33 יח"ד 
בשכונת הקרן

יציאה למכרז והתחלת 
ביצוע.

מהנדס 4
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

שדרוג כביש היקפי 
בהרחבה -שלב א'

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

מהנדס 1
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

שדרוג כביש היקפי 
בהרחבה -שלב ב'

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הקיבוץ והעברת תקציב

מגרש שחבק לקהילה
תכנון, יציאה למכרז, 
סיום פרוייקט ומסירה 

ליישוב.
4

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
בכפוף לתקצוב הטוטו.הנדסה

השלמת תכנון ויציאה תכנון מסוף לאוטובסים
למכרז

מהנדס 1
המועצה

בכפוף לקבלת כספים רכזי פרויקטים
ממשרד התחבורה

שדרוג שבילי בטון 
בהרחבה

סיום פרוייקט ומסירה 
לקיבוץ.

מהנדס 2
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הישוב והעברת תקציב

כרמים

להב

דביר

שובל

פיתוח תשתיות ובינוי מצוינות בשירות לתושב
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הערותשותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מגרש שחבק לקהילהגבעות בר
תכנון, יציאה למכרז, 
סיום פרוייקט ומסירה 

ליישוב.
4

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
בכפוף לתקצוב הטוטו.הנדסה

הרחבה של חניון 
4תכנון וביצועלאוטובוסים

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

כפוף לתקציב, 
ולהחלטות  המועצה

2תכנון וביצועחנייה למחלקת רווחה
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

כפוף לתקציב, 
ולהחלטות  המועצה

2גיבוש צוות מתכנניםתכנון תב"ע ל-142 יח"דדביר
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

קבלת סבסוד ממשרד 
השיכון

 ע"ס 965,000 ₪

2גיבוש צוות מתכנניםתכנון תב"ע ל-122 יח"דנבטים
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

קבלת סבסוד ממשרד 
השיכון

 ע"ס 915,000 ₪

להב
תכנון תב"ע השלמה ל-

2גיבוש צוות מתכננים500 יח"ד
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף לקבלת 
הרשאות ממשרד 

השיכון

תכנון תב"ע השלמה ל-חצרים
500 יח"ד

מהנדס 2גיבוש צוות מתכננים
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

בכפוף להחלטת 
הקיבוץ וקבלת 

הרשאה ממשרד 
השיכון

פיתוח והעשרת ההון 
האנושי )קורסים וכו')

מעקב אחר פרסומי 
קורסים ייעודים לתחומי 
העבודה ושליחת לצוות 
משאבי אנוש לאישור

יציאה ו/או אי יציאת 
העובד לקבלת הכשרה 

מקצועית
מהנדס 2

המועצה
מנהל מחלקת 

הנדסה

ימי צוות/גיבוש לעובדי 
האגף

בניית תוכנית ליום צוות 
3יציאה ליום צוותאגפי

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

הערכת עובדים
אחת לשנה מעקב אחר 

3ביצוע הערכת עובדיםביצוע ותפקוד העובד
מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

קיום ישיבות שוטפות 
מחלקת הנדסה

ישיבות צוות ועדכונים 
כל חודשקיום ישיבות צוות מחלקהשוטפים

מהנדס 
המועצה

מנהל מחלקת 
הנדסה

קיום ישיבות שוטפות 
מחלקת אגף הנדסה

ישיבות צוות ועדכונים 
כל רבעוןקיום ישיבות צוות אגףשוטפים

החלפת / שדרוג 
מחשבים / מסכים / 

כסאות לפי צורך

החלפת /שדרוג ציוד 
לפי הצורךשדרוג ציודבהתאם לצורך האגפי.

מנהל מחלקת 
הנדסה

פיתוח תשתיות ובינוי

בית המועצה

תכנון תב"ע / מפורט

מצוינות בשירות לתושב

מיסוד ניהול המחלקה 
ופיתוח ההון האנושי

מהנדס 
המועצה

ם
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חד
ם 
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הערותשותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מיפוי נתוני חירום 
בישובים

הכנת מפות מצביות של 
ישוב המועצה למצב 

חירום

חוברת מפות מצביות 
לכל ישוב

מנהל מכלול 2
הנדסה

עדכון והשלמת נתונים 
לתיק מל"ח

מנהל מכלול 1תיק מל"ח מעודכן
הנדסה

הכשרת כ"א לצורך 
אפיון מבנים

מנהל מכלול 2מהנדס אחד לפחות
הנדסה

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

הגברת מוכנות 
המחלקה בשעת חרום

עדכון והשלמת נתונים 
לתיק מל"ח

ם
רו

ח
 ל

ת
נו

וכ
מ

די 
ע

 י

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501110 הוצאות כח אדם
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

)1,195,300(         )1,195,300(         )1,116,000(         )1,049,500(         1שכ"ע הנדסה1731000110
)200(                   )200(                      -                          -                       1אש"ל ונסיעות1731000510
)21,300(              )21,300(              )14,000(                 -                       2281החזקת מכונית ובטוח1731000530
)4,400(                )4,400(                )4,000(                   -                       2282החזקת מכונית ובטוח1731000530
)12,000(              )12,000(              )6,600(                   -                       2283החזקת מכונית ובטוח1731000530
)15,200(              )15,200(              )16,300(                 -                       3391החזקת מכונית ובטוח1731000530
)4,200(                )4,200(                )4,000(                   -                       3392החזקת מכונית ובטוח1731000530
)12,100(              )12,100(              )15,100(                 -                       3393החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                          -                       )35,300(              7368971החזקת מכונית ובטוח1731000530
   -                       )30,800(              2337834החזקת מכונית ובטוח1731000530
)4,600(                )4,600(                )5,400(                )4,900(                1הוצאות פלאפון1731000541
)100,000(            )100,000(            )160,800(            )315,000(            1עבודות קבלניות1731000753
   -                       )30,000(              1רכישת מיכון הנדסי1731000932

)1,397,500(         )1,397,500(         )1,373,000(         )1,465,500(         סה"כ

תקציב
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סה
נד

ה

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501120 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

)5,200(                )5,200(                )4,300(                )4,200(                1מתנות1731000514
)1,000(                )1,000(                )1,000(                )1,000(                1כבוד במשרד1731000515
)10,000(              )10,000(              )14,000(              )10,800(              1השתלמויות1731000521
)500(                   )500(                      -                          -                       1ספרים ועיתונים1731000522
)1,000(                )1,000(                )1,200(                )1,200(                1דמ"ח איגוד מהנדסי ער1731000523
)3,100(                )3,100(                )2,300(                )1,500(                1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1731000524

)20,800(              )20,800(              )22,800(              )18,700(              סה"כ

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501130 שונות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 150,000               130,000               90,000                 90,000                1הכנסות שונות)ממכרזים)1231000690
)30,000(              )30,000(              )31,900(              )30,000(              1הוצאות הכנת מכרזים1731000780

 120,000               100,000               58,100                 60,000                סה"כ

150 הנדסה | 15030 מאגר הנדסה | 150310 אחזקת מאגר הנדסי | 1503110 טיפול שוטף ועדכון המאגר 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

)80,000(              )80,000(              )80,000(              )80,000(              1מיפוי תשתיות וכבישים1733000754
)8,900(                )8,900(                )9,400(                )33,400(              1דמי שימוש תוכנות1733000781

)88,900(              )88,900(              )89,400(              )113,400(            סה"כ

 150,000               130,000               90,000                 90,000                הכנסות

)1,537,200(         )1,537,200(         )1,517,100(         )1,627,600(         הוצאות

(1,387,200)         (1,407,200)         (1,427,100)         (1,537,600)         סה"כ הנדסה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

שיתוף נתונים בין 
מחלקות שונות במועצה

שימוש במערכת GIS קליטת 
שכבות מידע רלוונטיות למחלקות 

השונות

פגישת חשיפה בפני מנהלי 
מחלקות/אגפים, בדיקת צרכים של 

המחלקות
4משתמש נוסף אחד

מנהלת ועדה 
GIS ואחראי

ביטחון, 
שפ"ה/מנכל"ית, 

חינוך גביה, 

עדכון נתוני קדסטר ותכניות עם עדכון מאגר הנדסיאחזקת מאגר הנדסי
אישורם

קליטת 100% מהתכנית 
תוך 60 ימים מיום 

העברת התכנית לחברת 
טלדור

בודקת תכניות שנתי
GIS ואחראי 

ניהול מערכת מחשוב 
(GIS ומיפוי

אחזקה שוטפת של המאגר ההנדסי

עדכון והוספת שכבות מידע 
עדכון וקליטת מידע בנושא   .1

תשתיות
עדכון וקליטת מידע בנושא מספור  .2

3. מבני ציבור
4. תבעות בתהליכים

תכניות מדידה ותכניות עדות   .5
6.שכבת עבודה לצרכי פיקוח

 אחראי GISשנתיעדכון שוטף

תכנון

ניהול שוטף של תכניות מפורטות 
בסמכות ועדה מקומית וועדה 

מחוזית/ תשריטי חלוקה/איחוד 
ותצ"רים

ניהול שוטף של תכניות בהתאם 
ללוחות הזמנים בחוק

ניהול שוטף של תכניות 
בהתאם ללוחות הזמנים 

בחוק
מהנדס ומנהלת ועדהבודקת תכניותשנתי

רישוי - טיפול בבקשות 
להיתר בהתאם לתיקון 

101 לחוק

רישוי - טיפול בבקשות להיתר 
בהתאם לתיקון 101 לחוק

רישוי - טיפול בבקשות להיתר 
בהתאם לתיקון 101 לחוק

רישוי - טיפול בבקשות 
להיתר בהתאם לתיקון 

101 לחוק
שנתי

מיידענית 
ובודקת תכניות

צוות הוועדה 
המקומית

חישובי היטלי השבחה 
במימוש או במכר

גבייה של 80% לפחות גביית היטלי השבחה בהתאם לחוקגביית היטלי השבחה
מהיטלי ההשבחה

צוות הוועדה טלי ביטון הולישנתי
המקומית

הוצאת היתר בניה לאולם ספורט 
בשובל

הוצאת היתר בניה לאולם ספורט 
מגישת הבקשהמנהלת ועדה4קבלת היתרבשובל

הוצאת היתר בניה לבית גלעד +מחסן בית גלעד +מחסן פס"ח
פס"ח

מגישת הבקשהמנהלת ועדה4קבלת היתר

טיוב נתוני המערכתטיוב

עדכון טיוב שבוצע בקיבוצים - 
בעקבות שינוי באופן קליטת 

הנתונים.טיוב בעקבות אישור תכניות 
מפורטות/תשריטי חלוקה.

השלמת טיוב בקשות 
להיתר  בשובל, מושבי 

יחדיו ונבטים
פיקוחמנהלת ועדה4

הסדרת מבנים של 
המועצה הבנויים ללא 

היתר בניה

מצויינות בשירות לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פיקוח לבקשות להיתר בניה
ביצוע פיקוח בהתאם לבקשות 

המוגשות לוועדה עם ההגשה ובזמן 
בניה

הוצאת דוחות בהתאם 
להגשת בקשות

מנהלת ועדהשנתי

פקחים
הערה: עבודה עם 

טאבלט באפליקציית 
פיקוח

ביצוע פיקוח בהתאם לבקשות פיקוח טופס 4 תעודת גמר
המוגשות ופיקוח יזום

הוצאת דוחות בהתאם 
להגשת בקשות

פקחיםמנהלת ועדהשנתי

אכיפה - איכלוס ללא טופס 4/ תעודת איכלוס ללא טופס 4/ תעודת גמר
גמר

פקחיםמנהלת ועדהשנתילפחות פעם בכל יישוב

פיקוח יזום לאיתור עברות בניה אכיפה
בשיתוף עם פעולות טיוב שונות

לפחות ביקור אחד 
בחודש בכל יישוב

פקחים, ארכיבאיתמנהלת ועדהשנתי

טיפול בהכנת תביעות משפטיות 
מול תובע

טיפול בהכנת תביעות משפטיות מול 
תובע

לפחות ביקור אחד 
בחודש בכל יישוב

פקחים, תובעתמנהלת ועדהשנתי

מעקב אחר יישום החלטות בית 
משפט

מעקב בשטח אחר יישום החלטות 
בית משפט

לפחות ביקור אחד 
בחודש בכל יישוב

פקחים, תובעתמנהלת ועדהשנתי

טיפול בבקשות לרשיון עסק מול בקשות לרישיון עסק
מחלקת רישוי עסקים

ביצוע פיקוח בשטח בדבר התאמה 
מתן חוות דעת מהנדס להיתר, 

תוך 30 ימים מפתיחת 
הבקשה

מח' רישוי מנהלת ועדהשנתי פקחים, 
עסקים

בקשות להעברת זכויות
בדיקת חבות בהיטלי השבחה - 

אישור המופק במשותף עם מחלקת 
הגביה

ביצוע פיקוח בשטח בדבר התאמה 
להיתר ומתן אישור

 תוך 14 יום פתיחת 
הבקשה ועד הוצאת 

אישור
מח' גביהמנהלת הוועדהשנתי פקחים, 

הכנת סקר מבנים ללא היתרעמידה בהוראות תיקון 116 לחוקפיקוח - אכיפה
הכנת דוחות ופרסומם 

בהתאם ללוחות הזמנים 
שנקבעו

מפקחיםשנתי
  GIS אחראי 

וארכיבאית

אדריכל התכניתמנהלת וועדהשנתיהפקדת תכניתהפקדת תכניתהפקדת תכניתתכנית כוללנית

שיפור שירות הוועדה 
לתושב

מיפוי צרכים  והגדרת מערכת ביצוע תשלומים לוועדה באפליקציה
לתשלומים לוועדה באפליקציה

מנהל מערכת מידע, מנהלת וועדה4תחילת הטמעת מערכת
גבייה

פיקוח

מצויינות בשירות לתושב

מצויינות בשירות לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פיתוח ההון האנושי 
והעמקת הידע המקצועי

הכשרת צוות העובדים לעבודה 
בהתאם לשינויים השונים בחוק

השתלמות מקצועית הכשרות מקצועיות בהתאם לתפקיד
אחת לפחות לכל עובד

מנהלת וועדהשנתי

התמקצעות בתחום 
ניהול הוועדה

ישיבות שוטפות עם כל צוות העובדים קיום שגרות עבודה קבועות בוועדה
וכל עובד בתחומו

ישיבת צוות אחת לחודש 
ישיבה פרטנית עם 

עובדים לפחות אחת 
לשבועיים

מנהלת וועדהשנתי

הגברת תחושת הבטחון 
של התושבים

אחידות במידע הקיים 
בישובים ובמוקד 

המועצה
העלאת כל התשתיות והמידע הידוע לכל ישוב

בכל ישוב וישוב
חוברת מפות לשעת 

חירום לכל ישוב
2GIS ישוביםאחראי

מצויינות בשירות לתושב
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350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501110 ניהול שוטף של הוועדה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

ע ועדה מקומית לתכנון ובניה1733400110 )928,200(            )984,600(            )1,054,900(         )1,199,700(         1שכ"
)53,900(              )53,900(              )50,900(              )54,000(              1חשמל1733400430
)40,000(              )40,000(              )25,000(              )25,000(              1ציוד משרדי ומדפסות וועדה לתכנון ובניה1733400470
)800(                   )800(                   )600(                   )700(                   1נסיעות ואשל1733400510
)4,000(                )4,000(                )2,000(                )2,000(                1כבוד וועדה1733400511
)4,500(                )4,500(                )5,400(                )6,600(                1מתנות1733400514
   -                          -                       )100(                   )2,000(                1כיבודים במשרד1733400515
)15,000(              )15,000(              )19,400(              )15,000(              1השתלמויות1733400521
)3,200(                )3,200(                   -                          -                       1איגוד ההנדסאים1733400523

תקציב
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350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501110 ניהול שוטף של הוועדה )המשך)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

)3,200(                )3,200(                   -                          -                       1איגוד ההנדסאים1733400523
לקידום מקצועי וחברתי1733400524 )2,300(                )2,300(                )3,500(                )4,300(                1דמ"ח ע.
)14,900(              )14,900(              )12,300(                 -                       3361 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)4,300(                )4,300(                )3,900(                   -                       3362 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)6,000(                )6,000(                )5,600(                   -                       3363 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
   -                       )3,000(                   -                       2281 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
   -                          -                       )2,500(                   -                       2283 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
   -                          -                       )34,000(              5355179 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)20,100(              )8,400(                )8,400(                   -                       3401 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)4,300(                )2,400(                )2,400(                   -                       3402 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)7,600(                )4,300(                )4,300(                   -                       3403 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
   -                       )31,200(              )31,200(                 -                       3404 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
   -                          -                       )50,600(              4259480 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)18,000(              )18,000(              )17,700(                 -                       4031 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)4,600(                )4,600(                )3,900(                   -                       4032 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)10,000(              )10,000(              )6,000(                   -                       4033 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
   -                          -                       )29,900(              9854111 הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה1733400530
)5,000(                )5,000(                )3,900(                )4,200(                1טלפון וועדה1733400540
)3,000(                )3,000(                )4,500(                )2,900(                1פלאפון וועדה1733400541
)2,000(                )2,000(                   -                       )2,000(                1ציוד מתכלה הוועדה לתכנון ובניה1733400740
)100,000(            )100,000(            )100,000(            )100,000(            1קבלניות וועדה מקומית לתכנון ובניה1733400750

)1,251,700(         )1,322,400(         )1,371,400(         )1,532,900(         סה"כ

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501120 אחזקת מערכות מיחשוב
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

            )163,900(            )163,900(            )163,900(            )200,000(1אחזקת מאגר הנדסי הועדה1733400751
              )66,000(              )66,000(              )66,000(              )50,000(1בסיס נתונים ומערכות מידע1733400780
              )16,500(              )16,500(              )13,000(              )16,500(1סריקה והעתקת תוכניות1733400783

)246,400(            )246,400(            )242,900(            )266,500(            סה"כ
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350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501120 אחזקת מערכות מיחשוב
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

            )163,900(            )163,900(            )163,900(            )200,000(1אחזקת מאגר הנדסי הועדה1733400751
              )66,000(              )66,000(              )66,000(              )50,000(1בסיס נתונים ומערכות מידע1733400780
              )16,500(              )16,500(              )13,000(              )16,500(1סריקה והעתקת תוכניות1733400783

)246,400(            )246,400(            )242,900(            )266,500(            סה"כ

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501140 עבודת יועצים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

            )124,000(            )124,000(              )98,300(              )98,300(1יועצים משפטיים1733400581
              )52,100(              )52,100(              )52,100(              )52,100(1תובע משפטי1733400582
            )240,000(            )240,000(            )240,000(            )112,000(1יועצים נוספים1733400755
              )20,000(              )20,000(                     -              )20,000(1עבודות תכנון1733400756
                )5,000(                )5,000(                     -                )2,000(1נציג דיעה מייעצת1733400757

)441,100(            )441,100(            )390,400(            )284,400(            סה"כ

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501150 הצטיידות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

              )10,000(              )10,000(              )10,000(              )10,000(1הצטיידות הוועדה לתכנון ובניה1733400930

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501160 שונות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

              )15,000(              )15,000(                )2,000(              )10,000(1פרסום ושילוט הוועדה1733400550
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350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501170 הכנסות הוועדה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

          2,200,000          1,800,000          1,567,100          11,605,000אגרת רשיונות בניה1233400220
                 5,000                 5,000                 4,000                 15,000אגרת פתיחת תיק1233400221
               35,000               35,000               35,000               120,000קנסות בית משפט1233400222
               15,000               27,600               42,600               140,000אגרת פתיחת תיק בקשה למידע1233400225
                 1,300                 1,300                    800                 11,000אגרת הצבת שלט1233400226
ר בית עידן הנגב1733400910             )147,400(            )147,400(            )177,900(              )71,500(1העברה לתב"

          2,257,600          1,870,200          1,652,100          1,673,000הכנסות
)147,400(            )147,400(            )177,900(            )71,500(              הוצאות
 2,110,200            1,722,800            1,474,200            1,601,500           סה"כ

          2,257,600          1,870,200          1,652,100          1,673,000הכנסות
            )712,500(            )712,500(            )645,300(            )570,900(הוצאות

כ וועדה מקומית לתכנון ובניה  146,000              (312,100)            (542,500)            (502,300)            סה"
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